
Scenariusz lekcji historii w klasie IV szkoły podstawowej z wykorzystaniem tablicy 

interaktywnej 

Temat lekcji: Romuald Traugutt i powstanie styczniowe. 

*podstawa programowa IV.10 – uczeń sytuuje w czasie i opowiada o Romualdzie Traugutcie i 

powstańczym państwie. 

1. Cele lekcji: uczeń 

- przy pomocy nauczyciela poprawnie posługuje się terminami: zabór, działalność 

konspiracyjna, branka, wojna partyzancka, dyktator, zesłanie. 

- charakteryzuje postać i dokonania Romualda Traugutta. 

- wyjaśnia, jakie były przyczyny wybuchu powstania styczniowego. 

- opisuje charakter walk powstańczych, opowiada o państwie powstańczym. 

- wyjaśnia, dlaczego powstanie upadło. 

- przedstawia skutki powstania. 

2. Metody pracy: 

- rozmowa nauczająca (pogadanka). 

- praca z tablicą interaktywną/Multibookiem „Wczoraj i dziś 4”. 

- praca z podręcznikiem. 

- praca z ilustracją i filmem. 

3. Formy pracy: 

- indywidualna. 

- zbiorowa. 

4. Środki dydaktyczne:  

- tablica interaktywna. 

- podręcznik i zeszyt ćwiczeń „Wczoraj i dziś 4”. 

- Multibook „Wczoraj i dziś 4’. 



5. Przebieg lekcji: 

 Część wprowadzająca: 

1. Sprawy organizacyjne - sprawdzenie obecności, podanie tematu lekcji, sprawdzenie 

zadania domowego. 

2. Przypomnienie wiadomości z trzech ostatnich lekcji – odpowiedzi ustne dzieci do 

zadań interaktywnych wyświetlanych na tablicy interaktywnej. Ocena odpowiedzi 

uczniów. 

3. Podanie celów lekcji. 

 Część realizacyjna: 

1. Nauczyciel przedstawia postać i dokonania Romualda Traugutta / wyświetlenie na 

tablicy portretu postaci historycznej.  

2. Uczniowie sporządzają w oparciu o fragment tekstu z podręcznika w zeszycie krótką 

notatkę biograficzną na temat Romualda Traugutta / wyświetlenie zaznaczonego 

fragmentu tekstu na tablicy. 

3. Nauczyciel omawia działalność konspiracyjną Polaków w zaborze rosyjskim oraz 

przyczyny powstania styczniowego.  

4. Przedstawienie przebiegu powstania i roli Romualda Traugutta – praca z infografiką i 

animacją historyczną / wyświetlenie fragmentów infografiki i animacji na tablicy 

interaktywnej. 

5. Uczniowie w wyświetlonym na tablicy interaktywnej tekście wyszukują i wymieniają 

skutki powstania styczniowego. 

Część podsumowująca: 

     1. Uczniowie rozwiązują ćwiczenia interaktywne na tablicy interaktywnej. 

    2.  Podsumowanie lekcji przez nauczyciela, ocena pracy uczniów. 

    3. Zadanie domowe: zadania z zeszytu ćwiczeń. 


